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EDITORIAL

A

quest any es commemoren els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i Poch, i també els 100 anys de la publicació de la seva
Gramàtica Catalana. Va néixer el 20 de febrer de 1868 a la vila de
Gràcia, essent el més petit d’una família de tretze fills, dels quals només
tres varen aconseguir viure, dues germanes i ell. Eren temps molt difícils.
D’adolescent, les passejades pel port amb un amic seu a qui li agradava llegir gramàtiques angleses, franceses i italianes, i amb el qual compartia un joc en el qual inventaven llenguatges, va ser, explicava Fabra,
com “el primer indici de la seva vocació de gramàtic”. Escrivint una carta
als seus nebots, la qual va començar en castellà, s’adonà de que ho
podia fer tal com si parlés amb ells: en català; començava a despertar en
ell la consciència de la seva catalanitat. El seu pare, veient la insistència
del fill per les normes del llenguatge, li va facilitar les normes catalanes
que hi havia publicades aleshores; però aquestes no van agradar Pompeu Fabra, i va ser a conseqüència d’aquella decepció, que “va néixer
una confiança cega en la pròpia capacitat que el va dur a prescindir de
models. I a fer ell mateix una gramàtica” explica Mila Segarra a la Nadala
de 1998 de la Fundació Jaume I.
El 1889 col·laborà com a redactor a la revista l’Avens, fundada el 1881,
on va destacar pel seu esperit crític i innovador, així com per la seva
voluntat de reivindicació i de regeneració de Catalunya. El 1891, en el
butlletí núm. 3 del Centre Excursionista de Catalunya, hi consta com a
soci entrant i va donar dues conferències sobre gramàtica i ortografia
catalana organitzades per l’Avens. Aquest mateix any acaba la carrera
d’enginyer industrial, té una formació tècnica i científica que l’ajudarà
a encarar les dificultats de l’ordenació de la llengua d’una manera més
cerebral. El 1899 va impartir un curs de gramàtica catalana al CEC.
El 1902 es casa i pren possessió de la càtedra de química a l’Escola
d’Enginyers de Bilbao, que mantindrà fins al 1912, al mateix temps treballa intensament en qüestions lingüístiques. El 1905 col·labora en la
revista francesa “Revue Hispanique” i es fa un lloc a la lingüística europea.. El 1912 fou nomenat membre de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, entitat fundada el 1907 per Prat de la Riba. El mateix
any de 1912, Pompeu Fabra serà titular de la càtedra de Català de la
Diputació de Barcelona, cosa que li permet deixar l’Escola d’Enginyers
de Bilbao i tornar a Catalunya, s’instal·la a viure a Badalona.
El 1913, mitjançant La Veu de Catalunya, Enric Prat de la Riba fa una
crida a què s’acceptin les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis
Catalans. Fabra esdevé el gramàtic oficial. Gran aficionat a l’esport i a
l’excursionisme, segueix la filosofia de l’excursionisme científic, aprofita les sortides per tenir contacte directe amb la gent del país i fer el
seguiment de les diferències en la parla de cada contrada; deia, “Em
penso que he recorregut Catalunya tot sol”. L’estiu de 1889 ja havia
fet un viatge a peu d’una setmana caminant una mitjana d’uns 40 km
diaris, des de Barcelona fins a Camprodon, per veure la seva germana
i els nebots.
Als estius, pel juliol, assisteix als campaments que organitzen els
germans Arnalot als Pirineus; més endavant, aquestes estades
s’anomenaran Campaments Fabra. Coincideix algun any amb el també
gran excursionista Joan Coromines, que explica en una de les seves
ressenyes de l’any 1932, que Pompeu Fabra va batejar un llac al Pirineu
com l’estany Escondit.
Gran coneixedor de l’obra literària medieval i de la importància del seu
llegat pel territori de parla catalana, “terres que si en un altre temps formaven una unitat política, avui en conservar la nostra llengua, segueixen
demostrant la nostra unitat nacional...” i veient el perill de la divisió que
sempre s’ha intentat crear, Fabra i quinze intel·lectuals més, presenten
el maig de 1934 un manifest on s’insisteix: “La nostra Pàtria, per nosaltres, és el territori on es parla la llengua catalana [...] Cadascuna amb
interessants característiques pròpies, cal conservar en tots els ordres
llur personalitat, que ens dóna una tan gran riquesa d’aspectes.”
En definitiva, som hereus i dipositaris d’un valuós patrimoni forjat per
moltes generacions al llarg dels segles, d’un llegat que tenim l’obligació
de preservar i enriquir, per tal de transmetre a les noves generacions
que volem continuar existint com a poble.
Marta Roig
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Programa d’excursions

Gener, febrer i març de 2018

Diumenge, 21 de
gener

Entorns de Guimerà. Urgell. Guimerà - Vall dels Pous - Pedra ritual de la vall
dels Pous - Cap de Terme - La Pobla de Ferran - Guimerà.

Matinal

Diumenge, 4 de
febrer

Entorns de Llorac. Conca de Barberà.

Matinal

Serra de Miramar. La Cresta de les Guixeres.

Matinal

Diumenge, 4 de
març

Entorns de Vallbona de les Monges. Urgell. Vallbona de les Monges - Pedra
ritual dels Sants Esperits - GR 175 - Cabana de les Planotes - Pedra ritual de
la Serp - Camí de Can Gros - Camí dels Serradells - Valbona de les Monges.

Matinal

Diumenge, 18 de
març

Serra de Montsant. Ermita de Sant Antoni - Grau del Llop - Punta dels Pins
Carrassers - Els Ventadors - Congost de Fraguerau - Font de la Gleva - Ermita
de Sant Antoni.

Matinal

Diumenge, 18 de
febrer

Cresta de les Guixeres. Vilaverd.
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada en la ressenya de la sortida que s’envia als socis per correu electrònic.
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- Edat mínima per participar en l’activitat, 18 anys.
- Poden participar menors acompanyats dels pares.
- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Per participar en les sortides cal ser soci del Club Atlètic Espluguí. Les persones no sòcies podran fer tres sortides per conèixer l’entitat, després
s’hauran d’associar per poder seguir participant-hi.
- Els participants no socis hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
ASSEGURANCES
- El participant declara estar en possessió d’una assegurança que doni cobertura a l’activitat específica a desenvolupar.
CONSENTIMENT INFORMAT DEL RISC PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva,
motius que poden comportar riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:
- Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques, vent, etc.
- Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
- Caigudes amb lesions a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
ALS DUBTES PLANTEJATS DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
ITINERARI PELS MASOS DEL RODAL
DE ROJALS. Muntanyes de Prades.
Data: 22-10-17
Itinerari: (1). Coll de Rojals - (2). Mas del Magí - (3). Salt
de la Variella - (4). Pla de les Saleres (5). Mas de Noguers
- (6). Rojals - (1). Coll de Rojals.
Desnivell: 495 m
Recorregut:13,3 km
Dificultat: baixa

Barranc de la Variella

Ens arribem al Salt de la Variella. És interessant aproparse a l’estimball per observar el salt i la vegetació del barranc.
Ens fem la foto de grup, retrocedim per on hem vingut i
seguim per la pista de la dreta.

U

n altre cop a Rojals, avui amb més fred i amb el terra
encara moll per les darreres pluges. Comencem la
sortida al coll de Rojals, a uns cinc-cents metres de
l´entrada de la població.
El vent avui és fred així que ens abriguem i anem per feina.
Prenem la direcció est en forta baixada. Ràpidament, fem
cap al mas del Magí, molt gran i ben reconstruït. Continuem
pel camí fins a trobar el pal indicador, prenem la direcció de
Vilaverd per un corriol, passem per les restes d’una bassa i
seguim fins a anar a parar a la pista que ve de Rojalons, a
tocar del Salt de la Variella.

Foto de grup als voltants del Salt de la Variella

Seguim en pujada per la pista fins a una bassa estratègicament posada per a la lluita contra els incendis. A partir
d’aquí les vistes a la serra de les Guixeres ens acompanyarà durant una bona estona. La pista ressegueix tota la
muntanya fins a arribar al pla de la Garriga, on esmorzem
en un recer de la pista.

Mirant el mar entre les Guixeres i el puig de Marc

En direcció al Salt de la Variella
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Font de l’Escudelleta

Sender del barranc del Pouet

Ja recuperats, seguim per la pista passant per una zona
amb un tancat amb filats semblant a un camp de concentració. Pel que sembla, devia servir per a la cria d’algun animal,
però ara està clarament en desús: la zona és visualment
molt desagradable. Arribem ara al pla de l’Escudelleta i el
pla de les Saleres, on la pista s’acaba. Ens posem per un
sender de la dreta i fem cap a la font de l’Escudelleta, actualment seca. Seguim baixant fins al barranc del Pouet.

Avançant pel barranc del Pouet
Els arítjols són els amos del barranc

Topem amb el sender balmat que puja del barranc del
Maltorrent o del torrent dels Cups i girem a la dreta; està
força emboscat, per això avancem lentament. Fins a sortir
a la banda solana, el sender no és més clar. Ara bé, aquí
comencem a suar de valent perquè s’enfila fort.

Un cop al mas de Noguers, recuperem forces. La pujada
forta ja l’hem feta, però encara ens en queda un bon tros
fins al pla d’en Burguera. Mirem el mas a una certa distància i constatem que està en un estat del tot ruïnós.
6

Ressenyes de les darreres sortides

Serra dels Avencs i mas de Noguers

Seguim pujant pel barranc del Pouet, ara en forma d’una
petita vall formada per la serra dels Avencs i les cingleres
del pla d’en Burguera.
Fa estona que pugem, i ja donem mostres de cansament
en trobar la bifurcació per on girem a la dreta. A partir d’aquí,
caminem un quilòmetre pel pla d’en Burguera.

Pla d’en Burguera

Arribem a Rojals

Després d’una lleu pujada per pista, arribem a Rojals; ja
només ens falta baixar per la carretera uns cinc-cents metres fins al coll de Rojals, on hem deixat els cotxes a primera
hora del matí.
Acabem la jornada com sempre fent un beure; aquest cop,
al bar dels Caçadors.

Arribant al Mas de Noguers

Passem el barranc dels Estrets i al trobar una fita a la dreta
ens posem per un corriol de baixada molt perdedor que ens
porta pel mig del bosc del vessant nord. Trobem vegetació
pròpia dels llocs ombrívols: falgueres, boixos i alguns racons amb molsa, on trobem algun bolet. Sortim a una pista i
seguim a l’esquerra; ben aviat passem per la vora d’algunes
cases al mig del bosc. Arribem al final de la baixada, on
trobem alguns dels pocs conreus que hi ha a Rojals i també
unes magnifiques vistes del poble.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Antoni Ferrando
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Ressenyes de les darreres sortides
VALLCLARA – BARRANC DE LA SALANCA
Conca de Barberà. Muntanyes de Prades.
Data: 5-11-2017
Itinerari: (1). Vallclara - (2). Mas de la Llana - (3). Barranc
de la Salanca - (4). Coll d’en Ponç - (5). Coll de les Masies
- (6). Barranc de Viern - (7). Estret de Viern - (1). Vallclara.
Desnivell: 490 m
Recorregut:15 km
Dificultat: baixa

Castanyes. Barranc de la Salanca.

Seguim fins a trobar una bifurcació. Deixem el ramal de
l’esquerra, que baixa al mas de l’Anglès, i anem pel de la
dreta (E-SE) que s’endinsa en el barranc de la Salanca.
És un antic camí obert per a l’explotació d’unes mines de
plom. Més endavant trobarem restes de petites cabanes
dels minaires.

Apagallums. Barranc de la Salanca.

E

l barranc de la Salanca està situat a l’extrem de migdia del terme de Vallclara, just on s’endinsa en el
massís de les Muntanyes de Prades. Aquest barranc
neix a tramuntana del Tossal Gros (1.106 m alt), envoltat
de grans turons arrodonits coberts de boscos, entre els
quals destaquen grans castanyers que creixen a una altitud aproximada d’entre els 750 i 950 metres. Durant la tardor, el barranc de la Salanca conforma un entorn de gran
bellesa, doncs les capçades dels arbres i la catifa de fulles
que es forma al terra del bosc, mostren una variada i viva
coloració de verds, grocs, marrons i ocres.

El camí esdevé corriol i puja vers migdia pel fons del
barranc on creixen els castanyers. El lloc és obac i els
colors són magnífics. Per terra trobem castanyes i algun
bolet. En un punt un xic confós baixem a la confluència de
dos barranquets i encetem una forta i llarga pujada per un
corriol estret i costerut envoltat de grans castanyers.

* * *
Sortim de l’aparcament de Vallclara (610 m alt) a les
8:23 h, creuem el pont sobre el riu Milans i pugem pel pavimentat camí del Bosc (E). Se’ns presenta un matí clar i
fred. Passats uns 270 m, la pista esdevé un camí de terra
que transcorre entre boscos de pins i conreus. L’ample
camí gira vers migdia i després vers llevant per a fer cap
al ben restaurat mas de la Llana (720 m alt) (9:16 h), on
ens aturem per esmorzar en un lloc assolellat. Al davant
del mas destaca un formós roure.

Foto de grup a l’Estret de Viern
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Vista de la Conca de Barberà des de la capçalera del barranc de la Salanca

Anem agafant alçada al mateix temps que gaudim d’una
bella panoràmica vers tramuntana sobre la Conca de Barberà, Vimbodí i el parc d’aerogeneradors de Tarrés. Fem cap
al coll d’en Ponç (10:45 h) (977 m alt), on trobem una pista
travessera; la seguim pel ramal de l’esquerra (S) amb bones
vistes a ponent sobre la serra de la Llena. Arribem al coll de
les Masies (11:00 h) (982 m alt), a tocar de la carretera de
Prades. Ens desviem a la dreta (SW) per l’ampla pista que,
fent grans retombs, baixa a la solitària fondalada de Viern.
Bones vistes sobre els roquetars de Vallescura -on es conserven minúscules pintures rupestres- i del mas de Viern,
avui en ruïnes i envoltat de pinedes i parades d’avellaners. A
sobre, com a teló de fons, s’alça la Punta Curull de la serra
de la Llena. Fem cap al pla on hi ha la gran bassa de Viern
(12:11 h) (675 m alt). Seguim la pista que voreja la bassa
(N), el qual aviat esdevé un corriol. Baixem gairebé fins al
fons del barranc, on el sender travessa un pas entre roques
conegut com l’Estret. Aprofitem per fer la foto de grup en
aquesta singular i bonica raconada.

10

El barranc de Viern, afluent del riu de Milans, fornia
d’aigua l’important molí de Viern o del Sales, d’origen medieval, i del que encara en resten unes notables ruïnes molt
amagades per la boscúria en el vessant dret del barranc,
no lluny de l’Estret.
Enllacem amb una ampla pista amb indicadors a la vila de
Vallclara, que vers tramuntana ens portarà al bonic paratge
del Pont Vell o de la Font (segle XII), pel que entrem al poble
de Vallclara (13:10 h).
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando

Pont Vell o de la Font (S. XII). Vallclara.

Ressenyes de les darreres sortides
ENTORNS DE COLLDEJOU
Baix Camp

Així doncs, comencen la ruta per uns carrers dels afores del poble, tot prenent com a referència les marques
del PR-C 28. Les seguim en direcció NE i, en poca estona, deixem el PR i travessem la carretera de Mont-roig a
la Torre de Fontaubella. Entre parades d’avellaners ens
apropem al barranc de Buidegasses, el qual es mostra
feréstec i amb una especial bellesa. Anem davallant per
un caminoi que conserva algun tram empedrat i, un cop
passada la llera del barranc, ens endinsem per un bosc
atapeït i ombrívol que encara ens permet veure antics
marges i restes de barraques de pedra seca, la qual cosa
indica l’antic aprofitament d’aquest indret pel conreu. El
camí puja suaument fins a arribar al Corral de l’Ermitana;
aquí girem a la dreta (S), per tal d’enfilar-nos al Tossal o
Bec de la Gallina Cega.

Data: 19-11-2017
Itinerari: (1). Colldejou - (2). Font dels Hortets - (3).
Corral de l’Ermitana - (4). La Gallina Cega - (3). Corral
de l’Ermitana - (5). Collet Rodó - (6). La Desenrocada (5). Collet Rodó - (7). PR-C 28 - (1). Colldejou.
Desnivell: 325 m
Recorregut: 9,4 km
Dificultat: baixa

L

a sortida d’avui ens durà a la comarca del Baix
Camp, concretament a la localitat de Colldejou.
Aquest municipi es troba a 431 m d’altitud, als
peus de la serra de Llaberia i de la Mola de Colldejou.
L’interès paisatgístic i cultural són uns dels motius de les
nostres sortides, és per això que aquest cop ens endinsarem en un espai natural on unes sorprenents formacions
rocoses de gres vermell, segons diuen, van inspirar moltes
de les obres del genial arquitecte reusenc Antoni Gaudí.

L’Auró entre la pinada ens mostra que som a la tardor

Des del cim podrem gaudir d’un panorama de 360º: les
muntanyes de Vandellòs, la serra de Llaberia, la Mola de
Colldejou, la serra de l’Argentera, la Mussara, Escornalbou,
la Mare de Déu de la Roca i el mar platejat per l’efecte d’un
sol radiant; això sí, amb un vent que quasi no ens deixa estar drets, però aquest fet no ens impedeix de fer un munt de
fotos, les vistes s’ho mereixen. Tot seguit busquem un recer per a esmorzar i alhora seguir contemplant el paisatge.

Foto de grup dalt del cim del Bec de la Gallina Cega

Comencem a caminar pels carrers dels afores de Colldejou
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La serra de Llaberia i la Mola de Colldejou

Davallem pel mateix camí de pujada fins al Corral de
l’Ermitana, aquí prenem el sender que, en direcció N, ens
ha de dur fins al coll de la Desenrocada, principal objectiu
del dia d’avui. El corriol ens porta fins al collet Rodó, d’aquí
ja podem veure la cova dels Dos Ulls, sens dubte una
formació espectacular; tot observant-la, ens adonem de
com amb pas del temps, el vent, la pluja i la natura, poden
regalar-nos amb un espectacle tan fantàstic. L’estratègica
situació en què es troba aquesta sorprenent formació, amb
el paisatge de la plana obert al davant seu i la Mediterrània
més enllà, fa que algú li doni nom a l’excursió d’avui: la ruta
de les roques que contemplen el mar.

El grup gaudint entre les formacions del coll de la Desenrocada

Després d’esplaiar-nos una bona estona entre el roquissar, desfem el camí fins a arribar de nou al collet Rodó,
on prenem un sender amb les marques del PR-C 28. El
seguim en direcció SO fins a trobar un pal indicador; si
continuéssim en direcció O, el camí ens menaria al coll
Roig i a l’enllaç amb el GR-7, ruta prevista inicialment, però
decidim seguir el PR-C 28. en direcció S per tal de fer més
via.
Arribem de nou a Colldejou comentant amb entusiasme la jornada, ja que les imatges vistes no ens han deixat
indiferents...I sembla que tampoc a l’extraordinari arquitecte català!
Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Antoni Ferrando i Internet.

Formacions que podien haver estat font d’inspiració en l’obra gaudiniana

Seguim en direcció nord, ara per una pista, tot seguint
les marques del PR-C 28. Arribem al coll de la Desenrocada. Tot i el fort vent, ens endinsem entre les formacions
rocoses on podem observar les siluetes que anys enrere
podien haver inspirat al genial arquitecte Gaudí en obres
tals com els balcons de la Casa Batlló, el drac del Parc
Güell o les xemeneies de la Pedrera.

Serra de l’Argentera, Escornalbou, al fons la serra de la Mussara.
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ENTORNS DE MALDÀ. El poblat altmedieval
de Maldanell. L’Urgell.

els alts campanars d’una munió de pobles.
Visitarem les restes del poblat altmedieval de Maldanell
(s. XI), situat al voltant de l’ermita de St. Joan, on ja havien
existit assentaments anteriors ibèrics i romans. Un dels indrets més interessants és la necròpolis, més antiga encara
que el poblat; en aquest fossar es conserva una de les
mostres de sincretisme religiós més notables del país.

Data: 17-12-2017
Itinerari: (1). Maldà - (2). Necròpolis de Maldanell - (3). Poblat i castell de Maldanell - (4). Les Forques - (5). Llorenç
de Rocafort - (6). La Collada - (7). Lo Comellar - (8). Castell
de Maldà - (1). Maldà.
Desnivell: 325 m
Recorregut:11,7 km
Dificultat: baixa

* * *
Arribats a Maldà, aparquem darrere de l’església de St.
Pere, d’estil romànic i amb un campanar d’espadanya (s.
XII-XIII). El portal és auster, mostra dos capitells decorats
amb un únic motiu vegetal i el timpà resta completament
llis i esberlat pel mig.

Portal romànic de St. Pere de Maldà

A les 8:48 h iniciem l’itinerari seguint el Camí del Coll
de la Portella, que baixa vers el SE. Fa un dia fred, però
radiant. Deixem una granja a l’esquerra i travessem els
conreus de la Plana en direcció a la serra de Maldanell
(S), que s’alça al davant. La pista es redreça vers la serra
i aviat trobem un camí (8:59 h) que planeja a l’esquerra
(E) endinsant-se en una parada d’oliveres. El seguim i,
passats uns 300 m, a banda esquerra trobem una gran
roca plana i de poca alçada. A sobre hi ha la sorprenent
necròpolis de Maldanell (9:03 h).
Es tracta d’un conjunt de sis tombes, cinc d’adults i una
d’infant, excavades a la roca. Quatre estan orientades a
llevant, com és habitual en aquest tipus de sepultures.

L

a riera de Maldanell neix a la Conca de Barberà, en
els barrancs de ponent de Belltall i de la serra del
Tallat, d’on davalla vers ponent endinsant-se en la
comarca de l’Urgell. Es tracta d’una riera de cabal minse,
però suficient perquè al seu voltant es formessin els pobles de Rocallaura, Vallbona de les Monges, Llorenç de
Rocafort i Maldà. Passat aquest darrer poble, la riera de
Maldanell s’esvaeix en la zona de conreus que envolta la
Font Vella, ja a poca distància del riu Corb, on desguassava antigament. Al SE de Maldà s’alça, discreta, la serra
de Maldanell, amb la singular ermita de St. Joan al capdamunt i visible des de tot el rodal.
Així com a les Muntanyes de Prades els testimonis prehistòrics més notables són les pintures rupestres, la capçalera del riu Corb es distingeix per la presència de pedres rituals prehistòriques. En la majoria hi podem veure cavitats
semiesfèriques i cilíndriques comunicades per reguerons,
on fa més de 4.000 anys els habitants de la zona practicaven rituals ancestrals que ens són desconeguts. Amb tot,
aquestes pràctiques prehistòriques persistiren durant els
primers segles del cristianisme i s’integraren amb alguns
rituals cristians; una assimilació que es coneix com a sincretisme religiós.
Aquest itinerari transcorre en la zona de transició on la
serra del Tallat s’ajunta amb la plana de l’Urgell, és una
zona ocupada per extensos conreus de secà alternats per
turons coberts de bosc. A l’horitzó de la plana es retallen

Visitant la necròpolis de Maldanell
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Vestigis d’estructures en una balma. Poblat de Maldanell.

Mans i una eina agrícola gravades en la roca del castell

El més sorprenent, però, és el conjunt de reguerons i de
petites cavitats rodones que hi ha escampades per la superfície de la roca.
Destaquen sis petites cavitats semiesfèriques unides amb
estrets reguerons a una pica grossa que fa de col.lector; un
altre regueró, situat a l’extrem oposat d’aquest col.lector, el
connecta amb una xarxa de canaletes i cavitats molt erosionades que comunica les tombes entre si. Sembla que es
tracta d’un sistema ritual d’ofrenes, on es podien utilitzar sis
elements líquids -probablement aigua amb alguns additiusque acabaven arribant a totes les tombes. Tot plegat sembla
relacionat amb la creença ancestral de l’efecte purificador
que tenen les aigües pluvials. Com és habitual en aquestes
tombes, no s’han conservat les tapes de pedra que les cobrien. Aquest enigmàtic conjunt és una mostra evident de
sincretisme que combina un ritual d’enterrament cristià de
l’alta edat mitjana i un ritual funerari prehistòric.
Els especialistes daten aquesta necròpolis entre el període tardoromà i l’alta edat mitjana.

Desfem el camí i tornem a la pista inicial per seguir pujant (SE) fins a un collet on hi ha una bifurcació (9:20 h).
Seguim pel ramal de l’esquerra (SE), que és el camí de
St. Joan. Passats uns 130 m, deixem la pista i seguim a
l’esquerra per un corriol que s’enfila per la carena (E); trobem una font, unes taules de pedra i fem cap al replà superior del turó on s’alça l’ermita de St. Joan de Maldanell
(9:28 h) (457 m alt).
Trobem els primers vestigis del poblat altmedieval en
unes grans roques, on destaquen uns encaixos picats a la
roca per fixar-hi estructures de fusta.
Visitem l’ermita de St. Joan, que fou inaugurada el 1904.
Pocs anys després, l’esglesiola va ser esberlada per un
llamp i restà abandonada fins al 1980, en què va ser reconstruïda i reformada.

.

Cabana de volta de la serra de Maldanell

Vestigis de l’església romànica de St. Joan de Maldanell
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Dalt de la roca de Maldanell. A primer terme l’actual ermita de St. Joan, al fons el poble de Maldà.

Baixem a una placeta on hi ha una taula feta amb una
gran pedra de molí. Al davant s’alcen les roques on hi havia emplaçat el castell o torre de Maldanell, avui desaparegut quasi totalment. Visitem una balma que es troba a
pocs metres dins del roquetar, on destaquen els murs ben
acabats de l’habitacle que hi havia. Aquesta zona va ser
excavada els anys 1982-83. Tot seguit baixem (NE) per un
corriolet que, en 4 minuts, ens porta a una gran balma on
destaquen nombrosos encaixos picats a la roca i que ens
confirma que en els seus inicis, Maldanell va ser un poblat
troglodític. També pugem, enfilant-nos per una escletxa,
dalt de la gran roca on hi havia la torre o castell, on encara es veuen alguns carreus. Des de dalt la vista sobre
el rodal i el pla de l’Urgell és superba. Des de l’extrem SE
veiem, situats al peu de la roca, els fonaments de l’església
parroquial de St. Joan de Maldanell, d’estil romànic i amb
absis semicircular (s. XII-XIII), la qual es mantingué en peu
fins al segle XVII. Tant el castell com l’església han estat
utilitzats com a pedrera fins a quasi desaparèixer. Tenen
especial interès dos conjunts de gravats que representen
unes mans; es troben a la paret SW de la roca del castell,
prop de la pista. Es creu que són d’origen medieval. Tal
vegada aquestes mans foren gravades com a exvots per
algun pagès en agraïment a St. Joan.
Seguim baixant per la pista i aviat tenim al davant
l’espectacular vista de la cara sud de la roca del castell de

Maldanell, on s’aprecien canals i grans encaixos quadrats
picats a la roca. És un lloc ben singular i aprofitem per fer
la foto de grup.
Baixem per l’ampla pista uns 30 metres (SE) fins a trobar
un camí que es deriva a l’esquerra en una corba (SE). El
camí travessa una pineda entre la qual destaquen, a banda
dreta, unes roques dalt d’una elevació. Passats uns 140 metres, pugem a la dreta (SW) per un corriolet poc marcat, fins
a encalçar la roca superior, on trobem una tomba solitària
(10:19 h). Uns metres més a l’oest, sota les roques, destaca
una curiosa cabana de volta construïda entre dos grans penyals. A les roques de dalt hi ha canals per a recollir l’aigua
de la pluja en una cisterna que hi ha a tocar de la cabana.
Tornem a la pista (10:25 h) i la seguim tot pujant per la
dreta (SE); anem vorejant parades d’olivers i, passada la
darrera, la pista gira al sud i entrem a la pineda (10:30).
Aquí ens cal fer atenció: uns 20 metres després d’entrar al
bosc, deixem la pista i seguim per l’esquerra (SE) passant
per sobre d’un mur de pedra pel lloc indicat amb una fita;
continuem planejant (SE) per un corriol poc marcat i senyalitzat amb algunes fites; al cap de poc, el senderó baixa pel
mig del bosc fins a trobar una pista entre parades d’olivers
(10:40 h). La seguim planejant pel ramal de la dreta (SE)
envoltats d’olivers, fins a trobar una pista travessera a tocar
d’una granja (10:52 h). Som al terme de Llorenç de Rocafort. Seguim pel ramal de la dreta, que puja recte fins a un

Sepultura solitària. Poblat altmedieval de Maldanell.

Portal de Llorenç de Rocafort
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Marge al camí del Molí de l’Horta

Ruïnes del castell de Maldà

collet sota les Forques (10:57 h), on el camí gira a l’esquerra
(SE); pugem pausadament entre la pineda que cobreix la
carena i grans parades d’olivers. Bones vistes sobre l’entorn
rural i esmorteït per l’hivern que envolta el poble de Llorenç
de Rocafort, que dormita, quiet, al fons de la vall. El camí
comença a baixar fins a trobar el camí del Pla (11:08 h), que
seguirem pel ramal de l’esquerra (NE) envoltats de parades
d’olivers de fulles verdes i brillants sota un cel blau i net.
Trobem una bifurcació a tocar d’una bassa (11:14); seguim
pel ramal de la dreta (NE) i arribem al bonic i solitari poble
de Llorenç de Rocafort, amb la seva creu de terme i portal
característic. Baixem a la carretera del Tallat (11:20 h), que
seguim per l’esquerra poc més de 50 metres, fins a trobar
una pista que, per la dreta (N), baixa a les grans parades
de vinya del Fondo de les Planes. Deixem una pista travessera i el Camí de la Solana i, fent giragonses a l’esquerra
i a la dreta, comencem a pujar pel vessant de tramuntana
de la vall de la riera de Maldanell. Fem cap a la cruïlla de
la Collada (11:45 h), el punt més alt de l’itinerari (514 m).
Aquí deixem l’ampla pista de terra i seguim per un estret
corriol que planeja vers tramuntana envoltat de bosc pel
sector del Comellar. Anem girant vers ponent fent retombs i
amb belles vistes a la dreta sobre els camps i bosquets del
Tossal Roig. Baixem fins a trobar el camí del Tossal Roig
(12:17 h), que ens porta al camí de Maldà a Vilet (12:20 h).
El seguim pel ramal de l’esquerra (W), amb bones vistes
sobre el poble de Sant Martí de Maldà i la vall del riu Corb.
Arribem a una bifurcació (12:31 h), deixem el ramal de la
dreta, que baixa al molí de l’Horta, i pugem pel de l’esquerra
(SW) que, entre conreus, puja fins a un collet (12:34 h).
Deixant ramals a esquerra i a dreta i continuem vers el
poble de Maldà i el seu castell, que veiem propers (SW).

Destaquen a banda esquerra unes parades d’ametllers limitades per llargs marges de pedra executats amb notable
destresa. Passem per sota de l’Escola Maldanell i entrem
al poble de Maldà (12:47 h).
Només ens resta fer un tomb per aquesta població. Veiem
el que queda de l’antic castell: part dels murs exteriors,
el portal, finestrals i elements exteriors. Aquest castell ja
existia l’any 1082; va ser refet el segle XIII, ampliat el segle XV i transformat en palau el 1682. El 1833, durant les
guerres carlines, va ser incendiat per la partida del Badia
de Castellserà. Ens endinsem pels carrers del poble, on es
conserven moltes cases amb portals i llindes decorades
dels segles XVII al XIX. Finalment, fem cap a un simpàtic
bar del carrer de Sant Pere, on acabarem la jornada fent la
tertúlia habitual.

Entorns del Tossal Roig. Al fons el pla d’Urgell.
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Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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Muntanya

L

es Dolomites es troben a l’extrem oriental del gran
massís dels Alps, dins de la regió italiana del Vèneto;
pel nord limiten amb el Tirol austríac i per l’est amb
els Alps Julians i Eslovènia. Aquest espectacular massís
es caracteritza per la verticalitat de les seves formacions,
que s’alcen aïllades les unes de les altres sobrepassant sovint els 3.000 m d’altitud; en són exemples la Marmolada
(3.343 m), l’Antelao (3.264 m), el Monte Cristallo (3.221 m),
la Civetta (3.220 m), el Pelmo (3.169 m), etc. A mig aire
d’aquestes muntanyes, resten algunes glaceres que van
minvant a causa de l’escalfament del planeta, però contribueixen a omplir alguns llacs d’aigües quietes i a voltes fosques. Els cims, coronats per punxegudes crestes de color
rosat, s’alcen envoltats per amples i fondes valls cobertes
de prats d’una verdor enlluernadora; més amunt, al peu dels
cingles s’estenen boscos de làrix, avets i faigs. Dins de les
valls s’albiren, arrenglerats a la vora dels rius, poblets pulcres i acollidors amb campanars en forma de bulb, on hi ha
comerços i restaurants esperant els visitants.
El relleu d’extrema verticalitat de les Dolomites, així com el
seu color rosat, es deu al tipus de roca calcària carbonatada i
amb magnesi que forma el massís: la dolomia, que l’any 1791
va ser estudiada pel geòleg francès Déodat Gratet de Dolomieu; d’ell prové el nom de la dolomia i el del mateix massís.
La dolomia és una roca que s’erosiona per dissolució fàcilment i afavoreix la formació d’agulles i cingles vertiginosos.
Les Dolomites han estat el bressol de l’alpinisme des de
la segona meitat del segle XIX, també han esdevingut, per
la seva bellesa i singularitat, un destí turístic de primer ordre
que ha deixat en segon terme l’agricultura, la ramaderia, les
fargues i l’explotació forestal; per això, la natura d’aquestes
muntanyes actualment es troba domesticada per tal de fer
accessible a la majoria la pràctica de l’esquí, l’escalada i

l’excursionisme. També són famoses les nombroses vies
ferrades que hi ha, les quals foren iniciades pels militars durant la Primera Guerra Mundial, en la qual, Àustria i Itàlia es
disputaren la possessió d’aquesta zona dels Alps; els seus
exèrcits es van enfrontar en durs combats a l’alta muntanya
hivernal entre els anys 1915 i 1917; s’excavaren túnels, es
feren trinxeres i s’instal.laren vies ferrades per on pujaven i
baixaven els soldats. Aquests elements són avui motiu de
visita, per això, en alguns llocs significatius s’han creat museus temàtics de la Gran Guerra a les Dolomites.
Gairebé arreu del massís hi ha refugis pulcres i accessibles,
amb bons restaurants i ben comunicats per xarxes de pistes
i senders ben mantinguts i senyalitzats, per on transiten llargues corrues de visitants de tota mena: escaladors, alpinistes, turistes, gent gran, nens, etc.; la gran majoria van ben

Vista de la imponent cara NW del Monte Civetta (3220 m) des del poblet de Caprile
20

Muntanya
ben equipats i calçats amb botes; respecte al seu comportament vers la natura, en general hem observat un civisme envejable, ja que les Dolomites han estat, i són, l’escola
d’alpinisme de molts muntanyencs d’Itàlia, un país on la
pràctica d’activitats de muntanya compta amb molts aficionats. L’any 2009, el Parc Nacional de les Dolomites va ser
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

* * *
Entre el 17 i el 22 d’agost de 2017 vam fer sis sortides a
les Dolomites participant d’un trekking organitzat. L’estada la
vam fer al poble de Pecol de Zoldo, en el petit refugi-hotel de
Palafavera, del qual cal destacar el bon tracte i l’excel.lent
cuina. Les sis sortides van ser memorables i només tinguérem un dia de plugim. De les sis comentarem la darrera: la
volta als mítics Tres Cims de Lavaredo, el conjunt de muntanyes més fotografiat de les Dolomites.

Llac de Misurina.1.754 m.

La volta als Tres Cims de Lavaredo. 22-08-2017.
Itinerari: 1. Refugi Auronzo (2.320 m) - 2. Forcella de Col de
Mezzo (2.324 m) - 3. Refugi Lange Alm (2.283 m) - 4. Col
di Forcellina (2.232 m) - 5. Pian da Rin (2.175 m) - 6. Refugi
Locatelli (2.405 m) - 7. Forcella di Lavaredo (2.454 m) - 8.
Refugi Lavaredo (2.344 m) - 1. Refugi Auronzo (2.320 m).
Desnivell: 400 m
Recorregut: 10,5 km
Dificultat: baixa
Pels volts de les 8:30 h sortim del refugi de Palafavera
en autocar i ens dirigim al NE, cap a Cortina d’Ampezzo, la
capital de l’esquí de les Dolomites. Aquesta població, d’alt
standing i luxosa, no arriba als 6.000 habitants i fins al 1919
formà part d’Àustria. Des de Cortina seguim en direcció NE
fins al llac de Misurina, situat a 1.754 m d’altitud. Aquest llac
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de color blau, és el centre d’un paratge espectacular i de
gran bellesa, envoltat de verds prats i de boscos de coníferes; també hi trobarem diversos hotels, restaurants, cafeteries i comerços. El llac s’estén al llarg de 2,6 km, però té poca
fondària. A ponent del llac s’alça el Monte Cristallo (3.221 m)
i per l’entorn destaquen altes i esmolades crestes. Tot plegat fa de Misurina un paratge bucòlic i de fantasia ben real.
Fem cap a una carretera de control on cal pagar el peatge
per pujar al refugi Auronzo; aquí perdrem una bona estona,
ja que hi ha molts cotxes i autocars fent cua; tot i que som
dimarts, es nota que estem en plenes vacances d’agost.
Arribem al gran aparcament del refugi Auronzo, que s’alça
a 2.320 m d’altitud. El dia és esplèndid: fa bona temperatura
i tenim un cel ben blau. A sobre nostre, vers tramuntana,
s’alcen els imponents contraforts dels Tres Cims de Lavaredo. A l’aparcament hi ha molts grups que es preparen per
a fer activitats per la zona. De fet, durant tota la sortida no
anirem mai sols i sempre tindrem altres grups a prop. Certament, no hi ha perill de perdre’s.
Nosaltres farem la volta al massís en sentit horari; altres,
la faran en sentit contrari. Iniciem la caminada a les 10:20 h

Muntanya

Parada del grup al Pian da Rin

La foto de rigor amb els Tres Cims de Lavaredo al fons

seguint el sender 105 de l’Alta Via de les Dolomites, que
puja suaument vers el NW per herbeis i pedregars amb bones vistes a migdia sobre la vall del llac de Misurina i el Monte Cristallo. Fem cap a la Forcella de Col de Mezzo (2.324
m) (10:37 h), situada a l’extrem de ponent del massís dels
Tres Cims de Lavaredo. Al nord d’aquest lloc la població és
de parla alemanya. Baixem vers el NE amb bones vistes
sobre les fosques cares nord dels Tres Cims de Lavaredo,
que ja es mostren imponents. Destaca el pic central o Cima
Grande, de 2.999 m d’altitud, que fou escalat per primer cop
per Paul Grohmann i dos guies el 21 d’agost de 1869. La
cara nord de la Cima Grande, considerada com una de les
més difícils dels Alps, va ser escalada per primera vegada
per Emilio Comici l’any 1933 després de pasar tres dies i
dues nits a la muntanya.
Baixem entre herbeis pedregosos vers el NE i passem
pel davant del refugi privat Lange Alm (2.283 m) (11:05 h);
a poca distància hi ha tres petits llacs. Seguim planejant i
baixant (NE), sempre acompanyats de la imponent vista dels
Tres Cims de Lavaredo; passem el Col di Forcellina (2.232
m) i baixem fins al Pian de Rin (2.175 m) (11:40 h). Durant
la guerra de 1915-1917, en aquest paratge van morir milers
de soldats a causa del fred i dels combats. A partir d’aquí
el camí es redreça fent ziga zaga, anem guanyant alçada i
gaudim de millors vistes sobre l’entorn. Com a testimonis
de la guerra, trobem galeries excavades i restes de filferros
punxencs. Fem cap al refugi Locatelli (2.405 m) (12:40 h);

hi ha molta gent, però podem utilitzar els serveis del refugi, dinar i prendre una merescuda cervesa asseguts en una
taula de la terrassa tot contemplant l’espectacle que ens
envolta: els Tres Cims de Lavaredo i la seva xarxa de camins per on, talment com formiguetes, pugen i baixen grups
d’excursionistes.
Iniciem la tornada a les 13:15 h seguint el sender 101, que
baixa vers migdia; passem per sota de les dretes parets on
hi ha les vies ferrades del Monte Paterno i ascendim fins a
la Forcella di Lavaredo (2.454 m); som a l’extrem de llevant

Pel camí de la Forcella di Lavaredo i el Monte Paterno

del massís dels Tres Cims de Lavaredo, a sota mateix de les
verticals parets de la Cima Picola. Seguim per una pista (E)
que baixa al refugi Lavaredo (2.344 m) (14:20 h); continuem
per la pista, que gira al SE tot baixant suaument fins a la
Capella dels Alpinistes (2.324 m). Ara ja queda poc, seguim
planejant vers ponent per arribar al refugi Auronzo i el seu
aparcament a les 14:50 h.
Ha estat una excursió magnífica i sense dificultat, trescant
per un entorn mític de l’alpinisme europeu. Tot i la molta gent
que hi va, us la recomanem sense reserves.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig

Refugi Locatelli. 2.401 m alt.
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SALVADOR DE BAHIA I L’ILLA DE BOIPEBA.

Estat de Bahia. Brasil. Del 14 al 28 de setembre de 2017. 1ra. part.

Rua das Portas do Camu i l’església do Rosário dos Pretos, al centre del Pelourinho. Salvador de Bahia.

desconegut. Si no hagués estat pel cas, crec que no hi
hauríem anat mai.
Per arribar a destí, vàrem haver d’agafar dos avions,
un ferri, un bus i una llanxa ràpida. Els vols van ser de
Barcelona a Sao Paulo i de Sao Paulo a Salvador, capital
de l’estat de Bahia, on ens esperava la família. La seva
rebuda, acollida i disposició, va fer molt còmode i alegre el
viatge que ens esperava.
Vàrem arribar a Salvador amb prou temps per poder visitar un dels barris del centre històric: el Pelourinho, el qual
conserva prou bé els edificis colonials barrocs portuguesos, sobretot esglésies, convents i monestirs. El nom de
Pelourinho prové de la picota que hi havia al cap d’amunt
del carrer Largo do Pelourinho, on es torturava i castigava
públicament els esclaus i els malfactors. Des de mitjan segle XVI, aquesta picota havia estat instal.lada en diversos
llocs de la ciutat, però entre el 1807 1835 presidí aquest
punt de la ciutat. El 1835 la picota fou retirada d’aquest lloc
públic, però se’n va fer ús fins al 1886. Dos anys més tard,
l’esclavitud seria abolida oficialment del Brasil.
La ciutat de Salvador va ser fundada a mitjan segle
XVI pels colonitzadors portuguesos i, entre 1549 i 1763,
va ser la seu administrativa i militar de la colònia del Brasil. Des de Salvador els portuguesos cercaven nous indrets d’on poder extreure matèries primeres i productes
manufacturats per tal de comercialitzar-los a Europa. En
un principi va ser la descoberta de l’arbre del Brasil, del
que s’extreia un colorant vermell que s’utilitzava per tenyir
teixits; més endavant varen veure la possibilitat de la producció de sucre de canya, i més endavant aparegué l’or.
Perquè fos rendible tanta inversió, fou necessari cercar mà
d’obra de franc, i així començà la “cacera” dels indígenes,

P

er qüestions familiars, el setembre del 2017 vam tornar a travessar l’Atlàntic; aquesta vegada per anar al
Brasil. Tot i que em semblava que des de Barcelona
el Brasil quedava més a prop que l’Argentina, no és així,
doncs vam anar a un indret remot del Brasil i per nosaltres
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Església da Ordem Terceira de São Domingos Gusmão (s. XVIII), al Pelourinho de Salvador de Bahia.

però no fou suficient i el 1530 s’inicià el comerç d’esclaus
negres provinents de les colònies que tant Portugal com Holanda tenien a l’Àfrica.
La ciutat es va situar sobre un penya-segat d’uns 70 a
90 m sobre el nivell del mar, per protegir la població dels
possibles atacs per mar d’altres colonitzadors; també es va
fortificar el voltant de la colònia amb una estacada de tapiot
per prevenir per terra els atacs dels tupinanbas, els indígenes de la zona. Les primeres cases, tot i que s’havien
de fer seguint un projecte, disseny i plànols marcats des de
Portugal, es construïren de forma rudimentària, fetes també
de tapiot i amb una coberta de palla de palmera, inclosa la
mateixa casa dels Governadors, segons ens explica l’estudi
“De Picota a Àgora”, de M.A. da Silva i D.J. Ferraz Pinheiro.
És uns anys més tard, quan alguns ordes religiosos: jesuïtes, carmelites i benedictins, s’atreveixen a sortir i a construir fora dels límits fortificats, aprofitant les importants concessions que el Govern General els donava. Així, a finals del
segle XVI, al voltant d’aquests convents s’hi va formar una
població estable i amb construccions més solides fetes de
pedra i morter de calç.

Durant el segle XVII els holandesos intentaren diverses
vegades apoderar-se del Govern General del Brasil; per
això s’inicià la construcció de fortificacions defensives a
diversos punts de la costa. Els nous invasors aconseguiren
quedar-se gairebé un any entre 1624 i 1625, però no va
ser fins a finals de la dècada de 1640, que els portuguesos
expulsaren definitivament als holandesos de Bahia. És a
partir d’aquests anys i al llarg del segle XVIII, que s’inicià la
construcció dels grans edificis, cases, esglésies i monestirs; es calcula que es varen construir entre els s. XVII i XIX,
unes 20.000 cases en aquesta ciutat, i bona part del gran
nombre d’esglésies que hi ha. L’escriptor poeta, advocat i
polític Jorge Amado (1912-2001) escrivia, “dice la leyenda
que la ciudad de Salvador contaba con 365 iglésias, una
para cada dia del año…”.
Salvador és un centre de cultura afro-brasilera, ja que la
majoria de la població és negra o mulata, la qual cosa vàrem
tenir ocasió de constatar arreu on vam anar.
El dia que vam arribar, cap al tard, passejàrem per
l’entramat de carrers i places del barri antic, conegut com
el Pelourinho, on cridava l’atenció la col·locació de les
llambordes de pedra fosca dels carrers; aquestes pedres
tenien nom propi, se les anomenava, “corazón de negro”,
pel fet d’haver-les col·locat els esclaus negres durant els
anys d’esclavatge; són llambordes irregulars, de totes mides, petites i mitjanes i amb diversitat de formes; la seva
col·locació, anàrquica total, denota una certa desgana;
això no és d’estranyar, donades les condicions en què malvivien els esclaus.
Vàrem arribar fins al Forte de Santo Antonio de Além do
Carmo, l’origen del qual va ser una fortificació portuguesa per
defensar l’entrada NE de la ciutat durant la primera incursió
holandesa del 1624-25; tot i les diverses reformes, l’estructura
actual es començà el 1695 i s’acabà durant la primera dècada
del segle XVIII. Actualment s’ha convertit en un espai cultural que promociona la capoeira cedint-lo a diverses escoles.

Museu da Cidade i Casa de Jorge Amado, al carrer Largo del Pelourinho.
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Exhibició de capoeira a la població de Velha Boipeba.Illa de Boipeba.

Justament quan vàrem arribar tancaven les portes per iniciar
una sessió d’entrenament. Era un grup de l’escola d’Angola
que treballa per conservar el ritual antic de l’art marcial de
la capoeira. Ens varen convidar a entrar com a espectadors,
amb la condició de no fer fotografies. Era una classe on se
seguien tots els preparatius formals amb estricte respecte i
atenció al ritual que començava. Amb una mena d’encenser
i una escombreta, un participant escampava fum a l’entrada
del recinte i a la sala gran on es realitzaria la sessió. En una
banda hi havia cadires pels alumnes: homes d’edats diverses, dues o tres noies i alguns nens. Uns participants preparaven els instruments musicals imprescindibles per a fer
una sessió de capoeira: un tambor, berimbaus, panderetes,
etc. Quan tots estaven a punt, va entrar el mestre, un senyor
gran que caminava amb gran dificultat. Ell dirigia l’actuació,
manava molt i tots els alumnes l’escoltaven i obeïen amb
gran respecte. Semblava que tots els participants aprenien
a practicar totes les parts del ritual, ja que la capoeira és
una disciplina que combina la dansa-lluita, la música i el
cant, que marquen la cadència del “combat” entre dos contrincants; el mestre és qui dictamina quin dels alumnes han

d’entrar a la competició en cada moment, alternant, així, la
participació d’altres membres de la mateixa escola. S’ha de
reconèixer que la capoeira és una activitat molt enèrgica i
atlètica, on els participants fan una sèrie de moviments ràpids i contundents amb cames, braços i tot el cos. Amb una
gran agilitat fan salts i girs en sec, amb la intenció de donar
potents cops de peu i vèncer al contrincant de manera inesperada, tot i que en aquestes representacions els lluitadors
no es toquen en cap moment.
Es creu que els orígens de la capoeira es remunten a
una cerimònia d’iniciació a l’edat adulta dels joves del sud
d’Angola i Moçambic, ja que gran part dels esclaus provenien d’aquesta zona de l’Àfrica portuguesa. Aquesta lluita
cos a cos es va desenvolupar com una eina de defensa pels
esclaus fugitius, que s’havien d’enfrontar amb els seus perseguidors portuguesos, que anaven armats i a cavall. I així la
capoeira esdevingué una art marcial, per tal de defensar els
assentaments que els esclaus fugitius havien anat creant.
Per això, la capoeira va ser prohibida, però actualment està
promocionada i protegida i és considerada Patrimoni Cultural Immaterial del Brasil.

Port de Valença
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Poble de Cairú

Ens vam quedar a l’entrenament potser una hora i mitja i
vàrem sortir en un moment en què es va fer un descans.
Curiosament, a la sortida del Forte de Santo Antonio, va
començar a ploure a bots i a barrals, com si fos un conjur
del vell mestre de capoeira per haver sortit abans d’acabar
l’entrenament, tal era l’ambient que es respirava en aquella
sessió. Després vàrem constatar que aquelles pluges tan
sobtades i potents, eren freqüents a l’estat de Bahia; això fa
que la vegetació sigui exuberant i que els edificis de la ciutat
antiga estiguin tan enfosquits i deteriorats per la humitat.
Després d’aguantar el gran xàfec sense poder aixoplugarnos enlloc, vàrem anar a l’hostal on vàrem passar la nit, que
està situat a un carrer molt comercial del Pelourinho. Aquest
barri, per la seva singularitat, va ser nomenat Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO el 1985, contribuint així a dinamitzar aquest sector molt deteriorat de la ciutat antiga i
refent els grans edificis barrocs; així el Pelourinho ha esdevingut un important nucli comercial, cultural i turístic.
De bon matí, després d’un bon esmorzar a l’hostal, vam
anar en taxi fins a la terminal dels ferris de Mercado São
Joaquim, on haguérem de fer cua per comprar els bitllets.
Embarcats en un ferri ple de gom a gom, vàrem creuar la
Bahia de Todos los Santos fins a Bom Despacho, població
que comunica Salvador de Bahia per mar amb l’illa
d’Itaparica, des d’on, travessant el Ponte do Funil, entrarem
al continent altra vegada.

Aquest complicat trajecte, estalvia de fer unes dues hores
més de viatge per carretera fins a Valença, que és la població des d’on podrem desplaçar-nos amb llanxa fins a l’illa de
Boipeba, el nostre destí d’aquests dies.
Seguirem el canal de Taperua fins a trobar el rio de los Patos, el qual seguirem fins a trobar i entrar al rio do Inferno, el
nom del qual ja ho diu tot. Hi vàrem veure els primers manglars a banda i banda de les seves ribes, on els sorrals canviants i les arrels dels manglars dificulten el pas dels vaixells
en funció del nivell a què es trobi la marea, el qual va variant
segons l’hora del dia.
I aquí ho deixem. L’estada a l’illa de Boipeba amb un
paisatge ben diferent serà la crònica per al proper butlletí.

Navegant en llanxa pel canal de Taperua cap a Boipeba, envoltats de poblets, palmerars i manglars.
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Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

Espai Obert

Alteració

A

quest matí els núvols eren una base plana i horitzontal, i un dalt arrodonit que feia una olor suau. El sol hi entrellucava i feia resplendent

el brancatge d’un plataner encara per vestir.
La llum creixia tan pura que l’he volguda respirar. I, en fer-ho, l’aire
transparent ha pres prou embranzida per fer-se notar i ha començat a
moure les rames pelades del plataner. Endavant i endarrere, endavant i
endarrere, xim-xam.
Sensació d’alterar la calma d’un matí capriciós i nou de març.

Elisenda Rosell
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
GAVARRERA

ESBARZER

Nom comú:
Gavarrera, Roser boscà o bord
Nom científic:
Rosa canina
Família:
Rosaceae
Tipologia:
Rosaceae

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Q

A

Esbarzer, Sarsa
Rubus ulmifolius
Rosaceae
Arbust espinós

ui no s’ha enganxat mai amb un esbarzer?
No fan falta gaires explicacions per a donar a
conèixer aquesta planta; però, precisament per
ser molt comú, es pot fer interessant conèixer-la una
mica més. De les dues plantes presentades avui, he
escollit les fotografies que ens porten més detall de la
floració; ja que, segurament, ens generen major interès
quan tenen el fruit i, per tant, el detall de la flor ens passa més desapercebut.

vui he escollit dues plantes de la família dels
rosers. Aquest arbust el trobem abundantment
pel nostre territori, gairebé no hi ha sortida que
no ens el topem pels boscos i vores dels camins. El
visualitzem molt bé a partir de la tardor, quan els seus
abundants fruits madurs de color vermell molt vistós,
guarneixen, de dalt a baix, aquest embolic de planta
que desenvolupa unes llargues tiges plenes d’espines
en forma d’ullals de gos; d’aquí li ve el nom científic de rosa canina. A la primavera, quan la planta es
desperta de la parada hivernal, s’omple de les seves fulles compostes, que s’agrupen en 5 o 7 fulletes o folíols de marge serrat i d’un color verd lluent.
Entre maig i juny floreix
una rosa de 5 pètals de
color rosa pàl·lid o blanquinós, amb un centre
molt poblat d’estams de
color groc. El gineceu o
òrgan femení, és el que
acabarà sent el gavarró,
aquest fruit en forma
d’oliva, ple de llavors i
pèls en el seu interior;
és el que dóna el nom a
la planta; té altres noms
molt explicatius, com
tapacul, gratacul, grataesquenes o escanyaGavarrera. Riudabella - Juny del 2017. velles, que al·ludeixen
a la coïssor que aquests pèls provoquen quan es
mengen sense separar-los de l’agradosa polpa; o bé,
si per descuit t’embrutes la pell o la roba, et picarà
com un dimoni.
És una planta amb atributs remeiers en totes les seves parts,
les fulles i les arrels tenen propietats astringents i s’usen en
diarrees simples i gastroenteritis. Els pètals de les flors serveixen per preparar l’aigua de
roses, que és tonificant i va bé
per a tractar la conjuntivitis i les
inflamacions dels ulls i les parpelles; i els gavarrons, que són
molt vitamínics, principalment
en vitamina C, són tonificants
i diürètics, estimulen les defenses i prevenen de grips i refredats; però compte, que són molt
astringents i s’han de prendre
sense les llavors ni pèls.

Esbarzer. La Mateta - Juny del 2017

La seva estructura sarmentosa de tiges llargues i plenes d’espines en forma de falç, arriben a embolicar-se
de tal forma que la fa impenetrable. El trobem en infinitat de llocs, sempre que estiguin ben il·luminats i siguin
frescals: vores de camins, bardisses, marges, barraques
ensorrades, etc., qualsevol espai que es quedi erm pot
acabar envaït per l’esbarzer. Igual que la gavarrera, té
les fulles compostes formades de 3 o 5 folíols; són d’un
color verd fosc per l’anvers i cobertes d’un feltre de pèls
curts i blanquinosos pel revers, són dentades i de mida

Detall de la flor i de la móra

irregular. Les flors, de 5 pètals, surten en ramillets de
les tiges noves; són rosades, a vegades blanquinoses,
molt buscades per les abelles, que en fan una mel molt
apreciada i que ajudaran que d’aquestes flors en surtin
les móres, aquest deliciós fruit agredolç que tots coneixem des de petits, i que quan passaven de verds
a vermells i finalment maduraven amb un lluent color
negre, els anàvem a recollir enfilant-los en una tija de
fenàs. Aquests fruits silvestres, formats per petites boletes amb una diminuta llavor, ens serveixen per preparar
postres i melmelades. En el mateix temps podem trobar
totes les fases en una mateixa planta, des de la flor fins
als diferents graus de maduració de la móra.

Detall de la flor i del gavarró

Joan Castro
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Entre la vall del Segre a la vall de la Noguera Pallaresa
3 dies de bici-excursionisme pel massís de Boumort

E

ntre la vall del Segre a llevant i la vall de la Noguera Pallaresa a ponent, entre les comarques del Pallars Jussà,
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, s’alcen un conjunt de serres que formen el massís de Boumort. Aquesta és una zona
que passa molt desapercebuda als excursionistes, potser perquè queda de pas cap als Pirineus, potser per la
manca d’allotjaments i la prohibició d’acampar, o potser per les restriccions existents per ser Reserva Nacional de Caça.
Nosaltres, amb les nostres BTT, ens proposem conèixer aquest territori fent un gran recorregut que enllaci les dues valls
i assolir la màxima altitud: el Cap de Boumort (2.077 m).

Apropant-nos al Forat del Pitarell

L’inici i final de l’excursió és a Organyà, poble situat a la
vall del riu Segre, a 556 m d’altitud; en el qual, el 1904, es
va trobar un dels documents literaris més antics escrits en
català: les Homilies d’Organyà. Sortim del poble tirant cap
a l’oest per la carretera de Cabó, de seguida prenem, a
mà esquerra, la de Montanissell. Al davant nostre s’alça la
muntanya de Santa Fe, és la punta més oriental de la carena de la serra de Sant Joan. La carretera voreja pel sud-est
aquesta muntanya, al capdamunt de la qual s’albira l’ermita
de Santa Fe. Després d’un revolt molt tancat abandonem
l’itinerari, només de forma provisional, anar i tornar; prenem
una pista a la dreta per anar a veure els dòlmens del Serrat
de les Cobertrades i de Colomera. Tot seguit retornem a
la carretera de Montanissell, passem per l’àrea recreativa
de la font Bordonera (766 m), cabalosa font situada en un
bell entorn, que abasteix d’aigua la població d’Organyà. La
carretera es fa més costeruda i sinuosa, guanya alçada tot
resseguint el contorn del vessant sud de la serra de Sant
Joan. Passem per Fenollet i fem cap a Montanissell, petit
nucli de població emplaçat a 1.134 metres d’altitud, que
pertany al municipi de Coll de Nargó.
En arribar a les primeres cases de Montanissell abandonem la carretera, prenem una pista de reble que, en direcció N, ens condueix vers el Forat del Pitarell, és una
escletxa evident a la serra de Sant Joan, un estret pas
natural pel qual travessem al vessant N. Passem a prop

de l’important mas del Pitarell, tot seguit ens encarem a
ponent per terreny ara menys costerut, entre un bosc de
pins en el qual alguns companys s’entretenen arreplegant
uns quants bolets; seran la delícia de l’aperitiu del vespre!
Anem ascendim fins a Les Collades (1.687 m), aquest és
el punt més alt del recorregut d’avui.

Dolmen de Colomera
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El poblet de Montanissell des de la pista que va al Forat del Pitarell

Davallem tot entrant a l’ampla coma conreada dels Prats,
solcada pel barranc de l’Obaga Negra; passem a la vora
de diversos masos i de la capella de la Mare de Déu de
la Providència, tot seguit ens encarem al sud per enllaçar
amb la pista principal que ve de Montanissel a través del
Forat dels Prats, aquest és una gran escletxa formada per
l’erosió produïda pel barranc de l’Obaga Negra, la qual
separa la serra de Sant Joan de la serra de Carreu; és
l’entrada natural des del S vers la serra de Boumort. Per
aquesta pista, pedregosa, fem cap al coll de Llívia (1.486
m), on hi ha l’enllaç de la pista per la qual demà davallarem
vers la vall de Carreu. Una mica més al N un trencall a la
dreta ens condueix a cal Magí, el nostre camp base. Cal
Magí és una de les poques masies que encara romanen
habitades en aquestes contrades; no és pas un alberg, ni
un refugi, ni un allotjament rural; ens van deixar passar les
dues nits en un magatzem, ens van atendre molt bé i ens
van fer molt bon menjar.
La segona jornada comença retornant al coll de Llívia;
en aquest lloc ens desviem a la dreta, cap a ponent. Davallem per pista, entre bosc de pins, travessem el riu Carreu,
passem vora el poble abandonat de Carreu, en ruïnes.
S’endevinen antics bancals agrícoles amb marges de pedra, actualment envaïts pel bosc. Més avall la pista abandona la vora del riu, planeja sota els imponents cingles de
Pessonada fins que arribem al petit poble de Pessonada.
Ara, per carretera, davallem vers Sant Martí de Canals i
fins a la vora del pantà de Sant Antoni; és un descens ràpid, ho podria ser més si no fos perquè val la pena gaudir
de la bonica panoràmica de la vall de la Noguera Pallaresa
amb el pantà de Sant Antoni, la serra de Montsec al sud, a
ponent s’alcen les serres de Gurp i de Castellet.
A la vora del pantà decantem al N en direcció a la Pobla
de Segur. Sense arribar-hi, prenem a la dreta la carretera
per la qual remuntem vers el poble de Claverol, situat dalt
d’un turó. Continuem ascendint per la carretera, tot vorejant
el Roc de Santa, un serrat de roca de curioses formes, per
fer cap a Hortoneda, poble emplaçat al vessant de migdia
d’un tossalet a quasi 1.000 metres d’altitud, en un lloc de
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vistes privilegiades sobre la serra de Boumort i la vall de
la Noguera Pallaresa, amb els tossals que coronen el congost de Collegats; més al N es veuen alguns cims pirinencs
entre els quals sobresurt el Montsent de Pallars.

Rodem sota els cingles de Pessonada

Just a l’entrada d’Hortoneda tenim a mà dreta l’església
de Santa Maria, amb el cementiri adossat. En aquest punt
s’inicia, en direcció a llevant, la pista per la qual ens enlairem
vers la serra de Boumort. La pujada és llarga i gairebé sostinguda fins als 1.920 metres, però el recorregut és molt maco.
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Vall de la Noguera Pallaresa. Embassament de Sant Antoni. Tanca l’horitzó sud la serra de Montsec.

Al coll de La Creu hi ha una font i algunes taules, aquest és
el lloc ideal per a reagrupar-nos. Passem per la masia de
Les Feixes i un parell de quilòmetres més amunt la pista es
bifurca, per l’esquerra aniríem a la coma d’Orient i al coll
de Prat Muntaner, nosaltres tombem a la dreta. Durant la
pujada tenim boniques vistes de la serra de Cuberes i de la
vall de coma d’Orient, ens envolten frondosos boscos de pi
roig i extensos prats alpins, a més d’espècies caducifòlies
que ofereixen bonics colors de tardor; tot plegat forma una
combinació de sorprenent bellesa.
Després de gairebé trenta quilòmetres de pujada assolim una altitud de 1.920 metres, punt on canviem de vessant. Ara rodem més planers per la cara sud de la serra de
Boumort. Un kilòmetre més enllà, aproximadament, vora
la pista hi ha el refugi lliure de Boumort, el trobem en mal
estat a l’interior i només podria servir en cas d’emergència,
té una llar de foc i capacitat per a 6 persones, a l’exterior hi
ha taules i bancs.

Sortida del sender del Pas Comptador, arribant al coll de Prat Muntaner.

Comença un descens sever per una pista pedregosa que
ens fa vibrar. La serra de Carreu, al sud, ens mostra la seva
esmolada carena. Una baixada sense pausa entre un paisatge d’escassa vegetació, fins que, a l’esquerra, enllacem
el camí pel qual retornem a cal Magí.
El tercer dia de ruta ens proposem pujar al Cap de
Boumort i efectuar el descens vers Organyà passant per
Cabó. Recollim els bàrtuls i emprenem la pujada pel darrer tram de pista pel qual vam baixar ahir. Un quilòmetre
abans del refugi de Boumort prenem a la dreta una pista
secundària barrada al transit motoritzat, la forta pujada i el
terreny esmicolat, a més de la càrrega que duem, ens obliguen a pujar a peu; arrosseguem la bicicleta durant més o
menys un quilòmetre i mig, fins al pletiu de la Creueta, on
hi ha una porta en un tancat de filat per a bestiar. En aquest
punt deixem les bicicletes i continuem a peu per la mateixa
pista, que es decanta una mica a l’esquerra i és encara
més costeruda, vers el cim.

Hortoneda i el Roc de Santa des de la pista que puja cap al coll de la Creu.
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El Cap de Boumort (2.077 m) és planer i extens; malgrat
que no hem encertat el dia, l’atmosfera no és gens transparent, s’endevina d’un ampli panorama que abasta des de
la serra del Cadí a llevant fins a les muntanyes de l’Aragó
com la serra de Sis o el Turbó a ponent.

Cabó, bonic poble situat al centre de la vall del mateix nom.

a la dreta, vers llevant. Comença un llarg descens de gairebé 15 quilòmetres, passem arrecerats a l’obaga, sota els
cingles de la carena de llevant de la serra de Boumort;
davallem sempre per la pista principal fins al bonic poblet
de Cabó situat al fons de la vall, a la vora del riu. El trajecte
des de Cabó a Organyà, 9 quilòmetres més, el fem per
carretera.

Joan Guasch

El cim de Boumort des del coll de Prat Muntaner.

Davallem al pletiu de la Creueta i recuperem les bicicletes. Resseguim vers llevant el tancat de bestiar fins a localitzar una altra porta per la qual accedim a un sender —dit
del Pas Comptador— que s’encara al N sota els estimballs
orientals del Cap de Boumort, pel qual, llevat del primer
tram, hem d’empènyer les bicicletes i alçar-les de tant en
tant perquè és molt estret, obstruït per roques i envaït per
boixos. El nom de Pas Comptador li ve perquè al ser tan
estret servia als pastors per a comptar el bestiar. Fem cap
al coll de Prat Muntaner (1.840 m), ample i verd, per on
passa la pista que comunica Cabó i Hortoneda, la seguim
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Racó de Lectura
El primer llibre de muntanya que va caure a les mans d’en
Jordi Pons va ser Montañas de mi juventud. El seu autor,
l’Arnold Lunn, deia que l’estació més bonica del món era la
de Londres, ja que era allà on es venien els bitllets de tren
per anar al “Paradís”. Per a aquest il·lustre muntanyenc, el
Paradís eren els Alps.
Jordi Pons va descobrir aquest “Paradís” l’any 1957, tot
i que no va anar-hi en tren com l’Arnold Lunn, sinó amb la
seva Vespa, una scooter que si de dia no frenava gaire, de
nit tampoc feia llum. Poc podia imaginar que aquell viatge
a Chamonix seria l’inici d’una trajectòria alpinística que el
duria a escalar, uns anys més tard, les tres parets nord
més carismàtiques dels Alps, és a dir, el Cervino, l’Eiger i
les Grandes Jorasses, ascensions que en els anys seixanta eren vistes amb molt de respecte, atès que no totes les
cordades que ho intentaven en sortien ben parades.
La seva activitat alpinística no es va aturar als Alps, i juntament amb els companys del Club Muntanyenc Barcelonès,
varen fer el salt als Andes, a l’Hindu Kush i a l’Himàlaia, on
van aconseguir fites tan importants com l’aresta Nord-est
de nevado Huscarán Sud, l’Istor-O-Nal o l’Annapurna Est,
ascensions inèdites que van suposar un abans i un després en la història de l’alpinisme, no solament català sinó
també estatal, ja que per primera vegada eren superats els
sis mil, els set mil i els vuit mil metres d’altitud.

E

n aquest butlletí us presentem el darrer llibre de Jordi
Pons (Barcelona, 1933), considerat un dels mestres
de l’alpinisme català, on relata les seves vivències
en el món de l’alpinisme i ens les presenta en una edició
acurada amb més de 100 fotografies que il·lustren el relat
amè i dinàmic que ha aconseguit recrear.
Després de la publicació del mític llibre de Maurice Herzog “Annapurna”, el 1974 una expedició catalana formada
per Jordi Pons, Josep Manuel Anglada, Emili Civis i altres,
decidiren portar a terme l’ascens a l’Annapurna Est; així, el
29 d’abril assoliren els 8.026 m d’aquell cim verge, el qual
seria el primer 8.000 aconseguit a l’estat espanyol.
Jordi Pons ens relata tot un seguit de vivències on la
muntanya és la principal protagonista -muntanya, i “la companyonia i la convivència”- com diu ell mateix a l’entrevista
a Nació Digital l’1 de gener del 2017, arran de la publicació
d’aquest llibre.
Tot seguit transcrivim el text de la contraportada del llibre:
“L’alpinisme actual no es pot entendre sense la contribució dels seus pioners, i en Jordi Pons va ser, sens dubte,
un d’ells. Et presentem, en primera persona, un recorregut
pels diferents capítols de la seva vida en aquesta autobiografia que permetrà al lector conèixer en profunditat les
seves aventures al llarg de tot el planeta, i descobrir com
es desenvolupava el complex món de l’alpinisme d’altitud
en aquella època.
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Josep Anglada, Jordi Pons i Emili Civis assoliren el cim de l’Annapurna
Est (8.026 m) el 29 d’abril de 1974.

La inevitable evolució de l’activitat alpinística arreu del
planeta ha capgirat algunes de les ascensions relatades
en aquest llibre, però el lector farà bé de situar-se en
l’època en què aquests alpinistes les van dur a terme per
comprendre que els que han canviat són ells mateixos, no
pas la muntanya.”

Marta Roig
Alpinisme sense ficció. Jordi Pons.
Ediciones Desnivel. Octubre de 2016.
ISBN: 978-84-9829-367.

Notícies
Projecció i conferència
de l’Èrika Soriano Solé:
A braçades fins a l’Àfrica

A

mb motiu de la fira de Sant Vicenç
d’enguany, el Club Atlètic Espluguí va organitzar una projecció i
conferència de l’Èrika Soriano Solé, sòcia i esportista de la nostra entitat, titulada A braçades fins a l’Àfrica, la qual va
tenir lloc el dissabte 27 de gener a les 7
de la tarda, a l’Auditori Carulla Font del
Casal de l’Espluga. L’acte va ser presentat per Marc Martí, president del CAE.
L’Èrika ens va explicar, amb tota mena
de detalls i anècdotes, la travessia nedant de l’Estret de Gibraltar, que va fer
el 15 de setembre de 2016. Va necessitar 5 hores i un minut per superar els
18,7 km que separen Tarifa de la costa
del Marroc.
Al llarg de la conferència, que va ser
amena i ben exposada, l’Èrika ens va
explicar la seva preparació i experiència
pel que fa a competicions dins del món
de la natació, les motivacions que la van
portar a fer la travessia, els requisits necessaris per a poder participar-hi, els
entrenaments fets amb els companys,
les característiques de la travessia, la
convivència amb altres nedadors, etc.
L’acte va acabar amb un torn de preguntes per part del públic i de respostes per
part de l’Èrika.

* * *
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

Montserrat Robert Òdena
Sheila Maza Cantillo
Javi Sánchez Yeste
Àngel Garcia Vila

n el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta
a la nostra entitat les companyes i els companys:
Lourdes Olivé Bonet
Esther Herrerias Gili
Octavi Fossas Batll

Benvinguts!
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